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Mια εγκαταλειµµένη σιδηρο-
δροµική σήραγγα στη Νότια 
Νέα Ουαλία, που κατασκευά-

στηκε το 1866 και χρησιµοποιήθη-
κε µέχρι το 1919, αποτελεί σήµερα 
τον κατάλληλο τόπο καλλιέργειας 
εξωτικών µανιταριών που φύονται 
µόνο σε ορεινές περιοχές της Κίνας 
και της Ιαπωνίας. Η σήραγγα βρί-
σκεται ανάµεσα στο Μίταγκογκ και 
το Μπόουραλ.

Η σιδηροδροµική σήραγγα παρέ-
µεινε αχρησιµοποίητη για αρκετά 
χρόνια µέχρι που ο µικροβιολόγος 
∆ρ Noel Arrold τη µετέτρεψε σε 

ένα πρωτότυπο φυσικό «θερµοκή-
πιο» καλλιέργειας µανιταριών, την 
πρώτη µανιταρο-φυτεία αυτού του 
είδους στην Αυστραλία.

«Το τούνελ βρίσκεται κάτω από 
έναν βράχο, σε 30 περίπου µέτρα 
βάθος, χωρίς ηλιοφάνεια και µε µια 
σταθερή θερµοκρασία 15 βαθµούς 
Κελσίου. Το µόνο φως που υπάρχει 
εδώ διαρκεί κάποιες ώρες και παρά-
γεται τεχνητά µε λαµπτήρες φθορι-
σµού», λέει ο καθηγητής.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται 
είναι τα εξωτικά Shiitake, Oyster, 
Shimejii και Wood Ear, τα οποία 

αναπτύσσονται στο δροσερό, υγρό 
και αµυδρά φωτισµένο περιβάλλον 
της σήραγγας, που µοιάζει µε τις 
συνθήκες που υπάρχουν στα µέρη 
όπου αυτοφυούν τα εν λόγω µανι-
τάρια. Η παραγωγή είναι σχετικά 
µικρή, περίπου 1.500 κιλά µανιτα-
ριών την εβδοµάδα, αλλά η καλλι-
έργεια θεωρείται υψηλής ποιότητας 
και αξίας, καθώς η διαδικασία πα-
ραγωγής γίνεται χωρίς χηµικές ου-
σίες, µε χαµηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας και χρησιµοποιώντας άχρηστα 
υλικά όπως, για παράδειγµα, πλα-
στικές σακούλες.

Πολλές χιλιάδες κάτοικοι του 
Σίδνεϊ «έγιναν Έλληνες» την 
περασµένη Κυριακή, επέτειο 

του ιστορικού «ΟΧΙ». Υπολογίζεται 
πως περίπου 20.000 άτοµα έλαβαν 
µέρος στην εκδήλωση που οργανώ-
θηκε από τον ∆ήµο Κόγκαρα, την 
Ελληνορθόδοξη Ενορία - Κοινότητα 
της περιοχής και άλλους οµογενεια-
κούς φορείς µε σύνθηµα «Γίνε Έλλη-
νας για µια µέρα». Όµως η προσπά-
θεια των οργανωτών να σπάσουν το 
ρεκόρ Γκίνες της συµµετοχής στον 
χορό του «Ζορµπά» δεν στέφθηκε 
από επιτυχία. Περίπου 2000 χιλιά-
δες άτοµα έλαβαν µέρος στην σχε-
τική προσπάθεια «∆εν σπάσαµε το 
ρεκόρ συµµετοχής στο «Ζορµπά» 
αλλά ήταν µια απόλυτα πετυχηµένη 
εκδήλωση», είπε ο οργανωτής Μπίλι 
Μπιλίρης προσθέτοντας ότι «πρόβα-
λε την Ελλάδα και τον ελληνισµό την 
ηµέρα της εθνικής επετείου». 

Σιδηροδροµικό τούνελ 
γίνεται φυτεία µανιταριών 

«Έλληνες για μια μέρα» 
έγιναν χιλιάδες Αυστραλοί

Aρχισε χθες η έρευνα της Ανεξάρτητης Επιτροπής 
Κατά της ∆ιαφθοράς (ICAC) στις καταγγελίες που 
έχουν γίνει εναντίον πρώην Εργατικών υπουργών 

της Ν.Ν.Ουαλίας, για διαφθορά. Συγκεκριµένα έχουν γίνει 
καταγγελίες εναντίον των πρώην υπουργών Έντι Οµπίντ και 
Ίαν Μακντόναλντ, καθώς και εναντίον του πρώην Θησαυρο-
φύλακα Έρικ Ρούζενταλ, ο οποίος διατηρεί ακόµη το βουλευ-
τικό του αξίωµα.

Ενώπιον της Επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν τρεις 
πρώην Εργατικοί πολιτειακοί  Πρωθυπουργοί: Η Κριστίνα 
Κενίλι, ο Μόρις Ιέµα και ο Νέϊθαν Ρις. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες ανάφεραν ότι το κόστος της έρευνας αυτής 
στους φορολογούµενους, πολύ πιθανόν να ανέλθει στα $10 
εκατοµµύρια.

Eνας 23χρονος Αυστραλός, που εργαζόταν σε προσφυγι-
κό καταυλισµό, σκοτώθηκε προχθές κατά την ανταλλα-
γή πυρών στη Συρία. Πρόκειται για τον Ρότζερ Αµπάς, 

από τη Μελβούρνη, ο οποίος σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες εργαζόταν σε προσφυγικό καταυλισµό στα σύ-
νορα Τουρκίας – Συρίας. Συγγενείς του θύµατος είπαν ότι ο 
23χρονος ήταν ένας ήρωας που έδωσε τη ζωή του βοηθώ-
ντας τους συνανθρώπους του.

O πρώην επικεφαλής του Συνδικάτου Υπηρεσιών Υγείας, 
Μάϊκλ Γουίλιαµσον, προσήχθη χθες σε δικαστήριο του 
Σίδνεϊ, όπου του απαγγέλθηκαν επιπλέον 28 κατηγο-

ρίες, για απάτες και για ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος. Μία 
κατηγορία αφορά στο ξέπλυµα $400,000 από το ταµείο του 
εν λόγω Συνδικάτου.

Έξω από το δικαστήριο εκπρόσωπος της αστυνοµίας δή-
λωσε ότι πολύ πιθανόν να ασκηθούν περισσότερες κατηγο-
ρίες εναντίον του κ. Γουίλιαµσον, ενώ υπάρχει µεγάλη πιθα-
νότητα να ασκηθεί ποινική δίωξη σε δύο υπαλλήλους του 
Συνδικάτου. Να υπενθυµίσουµε ότι στις αρχές Οκτωβρίου η 
αστυνοµία συνέλαβε τον 59χρονο και άσκησε εναντίον του 
20 κατηγορίες, ανάµεσα στις οποίες και µία για παρεµπόδιση 
των ερευνών της αστυνοµίας.

Άρχισε η έρευνα για 
διαφθορά στη Ν.Ν.Ο.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ 
ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

23χρονος Αυστραλός 
σκοτώθηκε στη Συρία

Άλλες 28 κατηγορίες 
απαγγέλθηκαν εναντίον 
του Μάϊκλ Γουίλιαμσον
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Ο Μάϊκλ Γουίλιαµσον


